
 Bestyrelses møde Hori d 3/2 2022  Kl. 18.00 på HORI 

 Fremmødt: Sussi, Rikki, Jesper, 
Frank, Dianna, Rikke, Mette, Lise 
Meldt afbud: Jette 

 
  

 Punkt Beslutninger/orientering 

1 Gennemgang/godkendelse af 
referat 

ja 

2 Økonomi 
Regnskab/Økonomi 
Hvor langt er vi med overtagelsen? 
 

2021 er der styr på 
Der kommer styr på regnskabsafslutning 
Der skal godkendes regnskab 

3 Stævne 
Datoer 

Der skal laves et stævneudvalg-SK står for alt 
springning. 
 
Dressurudvalg - Hvem vi stå for det?  skal spørges 
 
Derudover laves der et overordnet stævneudvalg 
 
 
Hvilken dato vil vi gerne have i foråret (skal sende 
det til koordinatoren den 6 feb.)1.prio 30 april/1 maj 
eller 2. prio 21/22 maj 

4 Heste 
parter 
 

 
Alexandra vil gerne have halvpart på Ava lie pr 1/3. 
Lewisia 
(Musse) 
(La Luna) 
 

5 Undervisning og undervisere 
Onsdag 

 
Ny underviser SJ om onsdagen 
 

6 Generalforsamling: 
Indbydelse 
Bestyrelsens beretning 
 

 
Er sendt ud 
Forslag til hvad der skal med. Vil hvert udvalg sige 
noget selv? 
 
Rikke-EVT 
Sussi-EVT  
Mette-EVT 
 
Vi vil alle gerne give pladsen til nogen som har 
fornyet kræfter. 
 
 

7 Hverdag på Hori: 
Facebook 
Ridehuset 
Stævne sponsorater 
Årssponsorat 

 
Social medie udvalg? NE bliver for stævner 
Pasning af bunden-der skal vandes snarest 
Opfølgning-der skal holdes møde 
Opfølgning  

8 Villy/stald 
 

Tilbygning der kommer 2 heste for 14 dage 
  



 
Leje af Emma og hvad med udstyr? 
Opstaldning. 

9 Rapporter fra udvalgene 
Spring udvalg 
Klubmodul  

 
Springudstyr udgift,  
Boksleje 

10 Formanden siden sidst 
 
 

 
 

11 Næste møde Mandag d. ??afventer generalforsamling 

12 Evt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil Jette høre 

Kandis hjælpere 18 marts 
Vi skal have fundet ud af hvad vi skal hjælpe med 
Og hvor mange der skal findes 
 
Vi skal have slået vinderne af pokalerne op 
 
Føllet bliver hentet uge 6/2022 
 
Velkomstfolder skal printes 
De skabe der lejes af parter skal flyttes på loftet 
Lotterivognen skal flyttes over på svellerne 
 
Der skal undersøges forsikring for rideforbundet 
vedr dækning af stormskade-dommertårne var blæst 
ind i lotterivogn. 
 
De 10.000 kr til arrangement skal bruges, AØ laver 
arrangement 
 
Der skal laves lys forenden af den store stald så man 
kan se når der lukkes på ud 
 
Der skal laves invitation til generalforsamling og 
laves fodarbejde for at få folk med.  
 
 

 


